
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احلؿد هلل وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل وظذ آفف وصحبف ومـ واله 

واؿتـاء افصقر فغر  وبعد ؾفذه بعض األدفة ظذ حتريؿ افصقر وافتصقير 

رضورة يؼدرها أهؾ افعؾؿ, شقاء يف ذفؽ افصقر ادجسؿة أوؽرها 

صقخـا مؼبؾ رمحف اهلل وؾتقاه  اؾقة أو ؽرها اخترصهتا مـ ـالم وافػقتغر

األفباين  وأحلؼتفا بػتقى فؽؾ مـ افشقخ ابـ باز وافؾجـة افدائؿة وافشقخ

 .رمحفؿ اهلل وؽػر هلؿ

ظـ ظقن بـ أيب جحقػة ظـ أبقف أكف     1- ادصقر ملسو هيلع هللا ىلص فعـ رشقل اهلل 

ـ ثؿـ افدم وثؿـ افؽؾب هنك ظملسو هيلع هللا ىلص  أصسى ؽالًما حجاًما ؾؼال : إن افـبل 

, وفعـ آـؾ افربا ومقـؾف وافقاصؿة وادستقصؿة  وـسب افبغل 

  (.11/393رواه افبخاري رمحف اهلل ) وادصقر. 

 2   - ظـ أيب اهلقاج األشدي ؿال: ؿال يل ظع بـ أيب   األمر بطؿس افصقر

ثاالً إال أال تدع مت :    ملسو هيلع هللا ىلصضافب : أال أبعثؽ ظذ ما بعثـل ظؾقف رشقل اهلل 

( 666ص  2رواه مسؾؿ رمحف اهلل )ج  ضؿستف وال ؿًزا مؼًؾا إال شقيتف . 

  ويف رواية: وال صقرة إال ضؿستفا . 

ظـ ظائشة ريض اهلل ظـفا ؿافت : دا    •افصقرة ربام ُتعبد مـ دون اهلل

ذـرت بعض كسائف ــسقة رأيـفا بلرض احلبشة يؼال هلا ملسو هيلع هللا ىلص أصتؽك افـبل 

أم شؾؿة وأم حبقبة ريض اهلل ظـفام أتتا أرض احلبشة  وـاكت : مارية , 

أوفئؽ إذا مات  "ؾذـرتا مـ حسـفا وتصاوير ؾقفا , ؾرؾع رأشف ؾؼال 

افرجؾ افصافح بـقا ظذ ؿزه مسجًدا ثؿ صقروا ؾقف تؾؽ افصقر  مـفؿ 

( 218ص   3رواه افبخاري رمحف اهلل )ج  .  "أوفئؽ رشار اخلؾؼ ظـد اهلل  , 

                                                      . ( 375ص1ث أخرجف مسؾؿ )جاحلدي

 

ظـ ابـ ظباس ظـ أيب ضؾحة ريض   •ال تدخؾ ادالئؽة افبقت افذي ؾقف تصاوير

ال تدخؾ ادالئؽة بقًتا ؾقف ـؾب وال  "ملسو هيلع هللا ىلص  : ريض اهلل ظـفؿ ؿال : ؿال افـبل 

:  "افػتح  "( مع 381ص  11افبخاري رمحف اهلل )ج . رواه  "وال تصاوير 

ظـ أيب ضؾحة صاحب  *  ( مع افـقوي.  84و  83ص 14رواه مسؾؿ )ج و: 

إن ادالئؽة ال تدخؾ بقًتا  "ؿال : ملسو هيلع هللا ىلصؿال : إن رشقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صاحب رشقل اهلل 

ظـ ابـ و .   ( 389ص  11رمحف اهلل )ج . رواه افبخاري  "تدخؾ بقًتا ؾقف صقرة 

ملسو هيلع هللا ىلص صتد ظذ افـبل ؾراث ظؾقف حتك املسو هيلع هللا ىلص ظـ ابـ ظؿر ؿال : وظد جزيؾ افـبل و

إكا ال كدخؾ  "ؾؼال فف :  ؾؾؼقف ؾشؽا إفقف ما وجد , ملسو هيلع هللا ىلص , ؾخرج افـبل ملسو هيلع هللا ىلص افـبل 

    ( 391ص  11رواه افبخاري رمحف اهلل )   .  "كدخؾ بقًتا ؾقف صقرة  وال ـؾب 

جزيؾ ظؾقف افسالم يف ملسو هيلع هللا ىلص ظـ ظائشة أهنا ؿافت : واظد رشقل اهلل     ( 391

ؾلفؼاها مـ يده   يده ظصا يف شاظة يلتقف ؾقفا ؾجاءت تؾؽ افساظة ومل يلتف ويف

, ثؿ افتػت ؾنذا جرو ـؾب حتت  "ما خيؾػ اهلل وظده وال رشؾف  "يده وؿال : 

افؽؾب هفـا؟ ؾؼافت : واهلل  حتت رسيره , ؾؼال يا ظائشة متك دخؾ هذا 

واظدتـل  "ملسو هيلع هللا ىلص : دريت ؾلمر بف ؾلخرج ؾجاء جزيؾ , ؾؼال رشقل اهلل  ما 

ؽؾب افذي ـان يف بقتؽ , إكا ال ؾؼال : مـعـل اف "  ؾجؾست فؽ ؾؾؿ تلت ؟ 

  ( :  81ص  14رواه مسؾؿ رمحف اهلل ) ج   ال كدخؾ بقًتا ؾقف ـؾب وال صقرة . 

 : )  

•   ملسو هيلع هللا ىلص ظـ ظائشة ريض اهلل ظـفا أهنا أصست كؿرؿة ؾقفا تصاوير , ؾؼام افـبل

 "ما هذه افـؿرؿة ؟  "  ؾؾؿ يدخؾ ؾؼؾت : أتقب إػ اهلل ماذا أذكبت ؟ ؿال : ملسو هيلع هللا ىلص 

إن أصحاب هذه افصقر يعذبقن  "قفا وتقشدها , ؿال : ؿؾت فتجؾس ظؾ "؟ 

خؾؼتؿ وإن ادالئؽة ال تدخؾ بقًتا ؾقف  يعذبقن يقم افؼقامة , يؼال هلؿ أحققا ما 

ظـ ظائشة أهنا اصست •و (. 389ص  11رواه افبخاري ) ج   .  "ؾقف افصقرة 

ؿام ظذ افباب ؾؾؿ يدخؾ ملسو هيلع هللا ىلص اصست كؿرؿة ؾقفا تصاوير ؾؾام رآها رشقل اهلل 

افؽراهقة ؾؼافت يا رشقل اهلل أتقب إػ اهلل  َؾَعَرَؾت يف وجفف  يدخؾ ؾُعرف أو

 "ما بال هذه افـؿرؿة ؟  "ملسو هيلع هللا ىلص : اهلل وإػ رشقفف ؾامذا أذكبت ؟ , ؾؼال رشقل اهلل 

 

ملسو هيلع هللا ىلص : , ؾؼال رشقل اهلل  اصسيتفا تؼعد ظؾقفا وتقشدها  ؾؼافت :  "افـؿرؿة ؟ 

 "ل ؿا , ثؿ  "إن أصحاب هذه افصقر يعذبقن ويؼال هلؿ : احققا ما خؾؼتؿ "

 .( 89ص 14. رواه مسؾؿ ) "إن افبقت افذي ؾقف افصقر ال تدخؾف ادالئؽة 

•    أصبح يقًما ملسو هيلع هللا ىلص ظـ ظبد اهلل بـ ظباس ؿال أخزتـل مقؿقكة أن رشقل اهلل

هقئتؽ مـذ افققم , ؿال  وامًجا , ؾؼافت مقؿقكة : يا رشقل اهلل فؼد اشتـؽرت 

ين افؾقؾة ؾؾؿ يؾؼـل , أم واهلل إن جزيؾ ـان وظدين أن يؾؼا "ملسو هيلع هللا ىلص : رشقل اهلل 

يقمف ذفؽ ظذ ذفؽ ثؿ وؿع يف ملسو هيلع هللا ىلص  رشقل اهلل  , ؿال : ؾظؾ  "ما أخؾػـل 

كػسف جرو ـؾب حتت ؾسطاط فـا ؾلمر بف ؾلخرج , ثؿ أخذ بقده ماء ؾـضح 

ؿد ــت وظدتـل أن تؾؼاين  "ؾؾام أمسك فؼقف جزيؾ , ؾؼال فف :  مؽاكف 

, ؾلصبح  كدخؾ بقًتا ؾقف ـؾب وال صقرة  ؿال : أجؾ وفؽـا ال "افبارحة ؟ 

يقمئذ ؾلمر بؼتؾ افؽالب حتك إكف يلمر بؼتؾ ـؾب احلائط ملسو هيلع هللا ىلص رشقل اهلل 

ظـ أيب • ( 82 14مسؾؿ رمحف اهلل ) افصغر ويسك ـؾب احلائط افؽبر. رواه 

ال تدخؾ ادالئؽة بقًتا ؾقف متاثقؾ أو  ":  ملسو هيلع هللا ىلصهريرة ؿال : ؿال رشقل اهلل 

  (.94ص  14رواه مسؾؿ رمحف اهلل )   .  "تصاوير 

•  : ؾجاء ؾدخؾ ؾرأى شًسا ملسو هيلع هللا ىلص صـعت ضعاًما ؾدظقت افـبل  وظـ ظعًّ ؿال

وظـ ظع      . بقًتا ؾقف تصاوير ئؽة ال تدخؾ إن ادال "ؾقف تصاوير ؾخرج وؿال : 

ؾجاء ؾرأى يف افبقت شًسا ؾقف تصاوير ملسو هيلع هللا ىلص قل اهلل أكف صـع ضعاًما ؾدظا رش

وأكا متسسة بؼرام ؾقف ملسو هيلع هللا ىلص ظـ ظائشة ؿافت : دخؾ ظعَّ رشقل اهلل  ...وؾرجع

أصد افـاس  إن مـ  "صقرة ؾتؾقن وجفف ثؿ تـاول افسس ؾفتؽف ثؿ ؿال : 

  . "ظذاًبا يقم افؼقامة افذيـ يشبفقن بخؾؼ اهلل 

ظؾقفا بؿثؾ حديث إبراهقؿ بـ شعد دخؾ ملسو هيلع هللا ىلص وظـ ظائشة أن رشقل اهلل 

وظـ ظائشة تؼقل : دخؾ ظعَّ  ؽر أكف ؿال : ثؿ أهقى إػ افؼرام ؾفتؽف بقده . 

وؿد شست شفقة يل بؼرام ؾقف متاثقؾ , ؾؾام رآه هتؽف وتؾقن ملسو هيلع هللا ىلص رشقل اهلل 
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ظائشة أصد افـاس ظذاًبا ظـد اهلل يقم افؼقامة افذيـ  يا "وجفف , وؿال : 

                                              .وشادة أو وشادتغ ه ؾجعؾـاه , ؿافت ظائشة : ؾؼطعـا " يضاهقن بخؾؼ اهلل

ظـ افصقرة يف ملسو هيلع هللا ىلص وظـ جابر ؿال : هنك رشقل اهلل افـفل ظـ صـع افصقر

  ( :  427ص  5رواه افسمذي )ج   افبقت وهنك أن يصـع ذفؽ . 

وظـ جابر بـ (  335ص  3جهذا حديث حسـ وهق ظـد اإلمام أمحد ) 

افرجؾ أن يصـع ذفؽ  هنك ظـ افصقر يف افبقت , وهنك ملسو هيلع هللا ىلص ظبد اهلل أن افـبل 

أمر ظؿر بـ اخلطاب زمـ افػتح وهق بافبطحاء أن يليت افؽعبة ملسو هيلع هللا ىلص وأن افـبل 

رواه اإلمام   يدخؾ افبقت حمقت ـؾ صقرة ؾقف .  ؾقؿحق ـؾ صقرة ؾقفا , ومل 

  . الاكت جمسؿة أم ظؿقم حتريؿ افصقر شقاء أـوجتد يف هذه األدفة  أمحد .

هنك ظـ افصقر يف افبقت ملسو هيلع هللا ىلص * وظـ جابر بـ ظبد اهلل يزظؿ أن افـبل   

اخلطاب ريض اهلل  أمر ظؿر بـ ملسو هيلع هللا ىلص ,وهنك افرجؾ أن يصـع ذفؽ , وأن افـبل 

ظـف زمـ افػتح , وهق بافبطحاء أن يليت افؽعبة ؾقؿحق ـؾ صقرة ؾقفا , ومل 

   ( :  335ص  3رواه أمحد )ج  صقرة ؾقف .  حمقت ـؾ يدخؾ افبقت حتك 

أمر ظؿر بـ اخلطاب يقم ملسو هيلع هللا ىلص *وظـ جابر بـ ظبد اهلل يؼقل : إن افـبل  

, ومل يدخؾ  افػتح وهق بافبطحاء أن يليت افؽعبة ؾقؿحق ـؾ صقرة ؾقفا 

  ( . 383ص  3رواه اإلمام أمحد ) ج  افبقت حتك حمقت ـؾ صقرة ؾقف . 

 مـ افؽبائرافتصقير ـبرة•   ملسو هيلع هللا ىلص : » ظـ أيب هريرة ؿال : ؿال رشقل اهلل

خيرج ظـؼ مـ افـار يقم افؼقامة فف ظقـان تبرصان وأذكان تسؿعان وفسان 

ؾت بثالثة : بؽؾ جبار ظـقد , وبؽؾ مـ دظا مع اهلل إهًلا  يـطؼ يؼقل :  ِـّ إين ُو

. هذا   (  295ص  7رواه اإلمام افسمذي رمحف اهلل )ج« آخر , وبادصقريـ

ؿال افقادظل رمحف اهلل : هذا حديث صحقح  حديث حسـ صحقح ؽريب . 

 

  ورجافف ثؼات .اهـ بترصف مـ ؽارة افػصؾ.

ذوات األرواح(  وؿال اإلمام افقادظل رمحف اهلل يف رشافة )حؽؿ تصقير     

ظؿقم صقر ذوات  ظذ حتريؿ  ( بعد ذـر األدفة : ؾفذه األدفف تدل 26ص)

 طؾ أم فقس فف طؾ ....اهـ ذفؽ مافف  األرواح شقاء يف

كص ؾتقاهؿ  ؾتقى افؾجـة افدائؿة برئاشة اإلمام بـ باز رمحف اهلل. 

افتصقير ادحرم ؾفق وافتصقير  :)افتصقير)افػقتغرايف( افشؿيس مـ أكقاع 

باألفقان وافصقر ادجسؿف شقاء يف احلؽؿ   وافصبغ  ظـ ضريؼ افـسقج 

  وآفتف اليؼتيض اختالف يف احلؽؿ.وشقؾة افتصقير  واإلختالف يف 

أحؽام افصقام يف  وطفقر صقريت يف جمؾتل ادجتؿع واإلظتصام مع ؾتقاي يف   

ظذ رضاي بف ؾنين مل  افتصقير وال  يف صفر رمضان فقس دفقاًل ظذ إجازيت 

  (1/669/671....اهـ )  أظؾؿ بتصقيرهؿ يل 

مـ وؿػ أمام  وؿافت افؾجـة ) وفقس افتصقير افشؿيس ـارتسام صقرة 

افتصقير ...وفقس  ظـ آفة  ادرأه ؾنهنا خقال تزول باكرصاف افشخص 

بؾ ظؿؾ يـشل ظـف االكطباع ؾفق مضاهاة بخؾؼ  افتصقير افشؿيس جمرد اكطباع 

  (674ـ1/673)  ذـرتف افؾجـة افؾدائؿة  افصـاظة إػ آخر ما  بخؾؼ اهلل هبذه 

افتل فقست  يشؿؾ افصقر  ؿال افعالمة األفباين رمحف اهلل :)إن افتحريؿو

كدخؾ بقًتا ؾقف  افسالم )ؾنكا ال  جمسؿف وال طؾ هلا فعؿقم ؿقل جزيؾ ظؾقف 

أن افتامثقؾ افتل ـاكت ظذ افؼرام ال طؾ هلا وال  متاثقؾ ( وهل افصقر ويميده 

ـتابة ظذ افقرق أو ربـام  بغ ما ـان تطريـًزا أو  ؾرق يف ذفؽ 

افػقتغرايف  فؽ صقر وتصقير وافتػريؼ بغ افصقر افػقتغراؾقف إذ ـؾ ذ باآلفة 

ومجقد الحيؿد  ـ طاهرية ظرصية  افػقتغرايف ـ ؾقحرم األول دون افثاين  افصقر 

                                                ( .356الحيؿد ....اهـ مـ افسؾسة افصحقحة )

 واحلؿد هلل.
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